
PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS COM 
ACESSIBILIDADE

O objetivo deste minicurso é capacitar o cursista na criação, identificação e gerenciamento de 
conteúdos com acessibilidade. Em tempos remotos nos deparamos com uma infodemia, materiais 
produzidos, com imagens inseridas, com letras utilizadas sem pensar na acessibilidade do conteúdo 
para todas as pessoas e suas condições, acabam tornando o material inacessível para pessoas com 
deficiência ou com alguma necessidade específica. Assim tornar o texto legível e acessível é incluir 
digitalmente a Todos. Esta pesquisa versa sobre a importância da produção de documentos com 
acessibilidade. Para tanto foi criado um curso sobre produção de documentos com acessibilidade, 
dentro de uma pesquisa interventiva, para provocar nos profissionais da educação a revisão de suas 
práticas quanto a produção do material acessível utilizado em suas aulas e em outras ações que 
demandem o uso de material didático ou similares e consequentemente sua capacitação.

Conteúdo do Curso
- Visão geral das diretrizes de acessibilidade de conteúdo da web (WCAG);
- Conceitos de Acessibilidade; 
- Conceitos sobre Acessibilidade Atitudinal; 
- Acessibilidade Programática e Acessibilidade Pedagógica;
Tipos de deficiência e a produção de materiais com conteúdo acessível;
- Apresentação das ferramentas do Editor de Texto; 
- Apresentação da construção de textos com acessibilidade; 
- Apresentação das ferramentas da Apresentação de Slides; 
- Apresentação da construção de slides com acessibilidade; 
- Verificação de legibilidade documental; 
- Ferramentas Assistivas de Apoio; 
- ABNT Acessível:  fontes serifas,  texto alternativo,  processo para vincular imagem em um documento; 
- Procedimentos para tornar um documento em pdf acessível;
- Salvar um documento em PDF com acessibilidade;
- O funcionamento um leitor de texto.

Público Alvo
Profissionais da educação e produtores de conteúdo na rede.

Pré requisitos para os participantes
Ter conhecimento office básico; Navegação na Internet; Conhecimento básico de pdf.
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